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Betreft agendering van: Brief van 21‐09‐2015 van Plaatselijk belang Barger‐Compascuum over

straatverlichting. 

 

Geagendeerd door: SP  

 

Vergadering: Statencommissie OGB

 

Datum vergadering: 13‐01‐2016

 

Motivatie voor agendering: De provincie is al een tijdje bezig om langs provinciale wegen 

lantaarnpalen weg te halen.  Het gevoel van onveiligheid, zeker in deze 

donkere maanden zorgt voor onrust onder de bewoners. Zoals in de 

geagendeerde brief van Plaatselijk Belang Barger‐Compascuum wordt 

verwoord. Dit is zeker ook het geval bij de inwoners van het traject  

Nieuw‐Schoonebeek tot aan Coevorden.  

 

Visie van de fractie Tijdens gesprekken met bewoners van betrokken gebieden werd duidelijk 

dat er wel gesprekken waren met vertegenwoordigers van de provincie 

maar dat er geen terugkoppeling van die gesprekken is geweest en men 

dus nog altijd in onzekerheid verkeerd. Volgens de SP is het nooit goed 

dat er onnodig onduidelijkheid bestaat en blijft bestaan en daarom 

hebben we de volgende vragen. 

 

Vragen aan de overige 
fracties: 

 Vinden we als PS dat er teveel lichtmasten zijn (met name 

genoemde plaatsen) waardoor het overschot zonder problemen 

(lees gevaar) weggehaald kunnen worden of is investeren in LED 

oid beter? 

 Vinden we dat we als provincie de bewoners van deze gebieden 

voldoende mee hebben genomen/ meenemen in het proces? 

 Vinden we als PS dat er voldoende gekeken wordt naar het 

aspect veiligheid, zelfs als dat 'slechts' een gevoel van veiligheid 

is?  

 Dit verwijderproject loopt al een tijdje, is er voldoende oog voor 

nieuwe mogelijkheden (nieuwe technieken zoals LED en sensors) 

en worden die al toegepast? (Vraag tevens aan GS) 

 

 

Vragen aan het college van 
GS: 

 Is GS het met ons eens dat betrokken bewoners niet alleen 

gehoord moeten worden maar ook in het vervolgtraject op de 

hoogte moeten worden gehouden? 

 Is GS van mening dat in dit specifieke geval de 

informatiemomenten voldoende helder en afdoende zijn 

geweest? 

 Wat is het antwoord (geweest) op deze brief van Plaatselijk 

Belang Barger‐Compascuum? 
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Aan de leden van Provinciale Staten van Drenthe TÊ ëlH.'ÓC'iOR 
DWS: TGJFÜÏ Ï 

Barger-Compascuum, 21 september 2015 

Betreft: straa tverlichting N379 Zwartemeer-Emmer-Compascuum 

Geachte leden van Provinciale Staten van Drenthe, 

In 2011 zijn er tussen de komgrens Emmer-Compascuum en de komgrens Barger-Compascuum 
(N379) zowel aan de oost- als westzijde in totaal 26 lichtmasten verwijderd. Tussen de komgrens 
Barger-Compascuum en aansluiting op A37 bij Zwartemeer aan de oostzijde 13 lichtmasten. 

In 2011 heeft toenmalig Plaatselijk Belang middels een brief aangegeven dat er vanuit de bevolking 
veel weerstand was tegen het weghalen. Aangezien de samenstelling van Plaatselijk Belang 
inmiddels is gewijzigd, is niet bekend wat het antwoord op deze brief is geweest van Provinciale 
Staten. Wel is bekend dat de situatie m.b.t. de openbare verlichting sindsdien niet is veranderd. 

We zijn nu 4 jaar verder en onder de inwoners leeft dit onderwerp nog steeds. Met name het gevoel 
van sociale onveiligheid is sterk aanwezig. Vooral bij de mensen die aan het Verlengde Oosterdiep 
(N379) wonen en schoolgaande kinderen hebben, 's Winter moeten deze kinderen in het donker 
naar schoot fietsen. Vaak is het aardedonker en dat geeft een sterk gevoel van onveiligheid. 
Fietsverlichting is niet vergelijkbaar met de verlichting van gemotoriseerd verkeer. Verder dan enkele 
meters kan men niet voor zich uit kijken. En dat voelt onveilig. Niet alleen bij de kinderen, maar juist 
ook bij hun ouders. Om bijvoorbeeld bij de sportverenigingen te komen moet er dan 's avonds nog 
een keer dezelfde tocht worden ondernomen. 

Barger-Compascuum is een dorp dat zich kenmerkt door lintbebouwing. Dit vanwege het 
veenkoloniale verleden.De bebouwing houdt niet op bij de dorpsgrens en het vrijliggende fietspad 
wordt in het geheel niet verlicht. We begrijpen dat de provincie Drenthe zuinig wil omgaan met 
energie en daarnaast lichtvervuiling wil tegengaan. Maar het kan volgens Plaatselijk Belang niet zo 
zijn dat de leefbaarheid hieronder moet lijden. Helemaal niet nu de krimp in ons dorp steeds meer 
voelbaar wordt (sluiting van 1 van beide basisscholen en aankomende sluiting van de enige 
supermarkt). 



Zoals gezegd zijn we vier jaar verder. Inzichten en technieken veranderen. We willen u vragen de 
situatie nogmaals tegen het licht te houden. Minder lichtpunten, energiezuinige LED-verlichting, 
lichtreflectie, energie opwekken d.m.v. zonnecellen in combinatie met lage lichtpunten. Er zijn naar 
onze mening voldoende creatieve mogelijkheden waarin het Provinciale Beleid en wensen vanuit de 
bevolking elkaar kunnen vinden, 

We hopen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd en kijken uit naar uw antwoord. 

Met vriendelijke groet. 

Namens Plaatselijk Belang Barger-Compascuum 

R. Hilbrands 


